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അബ്ദരമ്ശിഹായ്യം 

കാതോലിക്കാ 
 സ്ധവഥാവനവവം. 

രരന്തമായ ചിന്തക്ക്. 

(൫ംഴ: 1. 17. 17"ക്ഡിഠടം, 2. 0., 1... ൧. ൭, വട൨: ൭9%: 

കല്പറക്കപ്പറമ്പില്__ പെരുമ്പാവു൪] 

പാത്രിയര്ക്കീസ്പക്ഷത്തുനിന്നു” പറഞ്ഞും പ്രചരിപ്പിച്ചംവന്ന 
വാര്ത്തകളെ ല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിച്ച്” അബ്ദല്മിശിഹാ മുട 
ക്പ്പെടവനെന്നും കാതോലിക്കാസ്ഥാപനം അസാധ്യ വെന്നും വിശ്വ 

സിക്കയും, അതിനോട്ട് പരിപൂര്ണ്ണനിസ്സഹകരണം പരിപിലിക്കുക 
യം ചെയ്തുപോന്ന എന്നില് വ്ൃത്വസ്മനായ ആശയം പ്രവേശിപ്പാനി 

ട്രയായതെങ്ങിനെയെന്നുള്ളതു് ട്രക്കും ദര്ഗ്രാഹ്യമായിരിക്കാം. 

*കുറപ്പിനെറ ഉറപ്പാണ് ഏനെറ ഉറപ്പ് ” എന്നു” പറയുംപ്രകാരം മതി 

പ്രം ബഹുമാനവും ബോദ്ധ്യവും ഉള്ളവരുടെ വചനങ്ങളേ വിവേച 

നയെന്വേ അതുപടി സ്വികരിച്ചു” അനുകരിക്കുക മാത്രമല്ല അതി 
നെറ മേതിരവശത്തിന്" പറവാനുള്ളവയേപ്പററി ഒന്നു ചിന്തിപ്പമ 
നെന്നല്, ഒന്നു” കേശപ്പാ൯പോലും ക്ഗിയാതെ വന്നുപോയി. ഇ 
ങ്ങനെ ഒരു വശംമാത്രം കേട്ടുവിശ്വസിച്ചു' പ്രവരത്തിക്കുകയും അട്ട 
തതുപെരുമാദുകയുയം ചെയ്യവരലേ-_ “ഉഷ്ണം ഉഷ്ക്യേണ ശാന്തി” ___. അവ 

രേ അത്ര വിശ്വസിക്കാന൯ു പാടില്ലെന്നു അവര് തന്നെ അനുഭവത്താ 
ല് പഠിപ്പിച്ച. അതോട്ടക്രടി, അവരില്നിന്നു” കണ്ടും കേട്ടും വി 
ശ്വസിച്ചു പോന്ന പല സംഗതികളും അദഃതപടി എടുക്കാതെ ഇരുവ 
ശങദളും പരിശോധിച്ചു” മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്ര്' ആവശ്യമായിവന്നു. 
സ്നേഹിതനില് അവിശ്വാസം ജനിക്കുന്നതോടുക്ടടി അദ്ദേഹത്തി 
നെറവക്കേകളേ ആധാരമാക്കി വിശ്വസിച്ചുവന്നവയിലും സംശ 
യം ജനിക്കുക എത്രയും സ്വാഭാവികമാണല്ലോ? 

|] റ902-ലെ സുന്നഫദോസും നീക്കലും? 

പല പരിശേോധനകളം അഃന്വഷടഥവും നടത്തിവരുന്ന ഇത്ത 
രുണത്തിലാണു” ബഃ അബ്ദുല് ആ ഹാദ്റമ്പാച്ചനെറ ്ൃത്വക്ഷസത്യം" 



വ 

രണ്ടാംനമ്പര് പ്രസിദ്ധീകൃതമായതര്. 1റ്റ08-൭........ സുന്നഹദോസു'" 
വിളിച്ചുക്രടി അദ്ദേഹത്തേ [അഃബ്ദദ”മിശിഹാ] സ്ഥാനദ്രഷ്കനാക്കി.? എന്നു” 
അതിനെറ 4. 0ംപുറത്തു” കറനെന്നു. മാര് ഡ്മലിയോസ്ബാവാ തി 
രുമനസ്സുകൊഴണ്ടു” 1903 തലാത്തില് നടന്നതായി പറയുന്ന ടി സുന്ന: 
നടപടിപകരപ്പ', നമ്മില് പലരുടെയും പക്കലുള്ള 1റ92_.ലേ സു 
റിയനിസഭാമാസിക ഉ97-ംപുറത്തു” ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെറ 
ചുരുക്കം തന്നെയും അബ്ദേദ്മിശിഹാ മുടക്കപ്പെട്ടു എന്നല; പാത്രിയ 
രക്കാസിംഹാസനത്തിനടുത്ത ഒന്നും ചെയ്തുക്രടെന്നുള്ള നിരോധനം 
മാത്രമാണു്. ലംഘിച്ചു ചെയ്താല്പോലും അദ്ദേഹത്തിന്െറ പട്ടത്വ 
ത്തിന്" യാതൊരു ന്യൃനതയും വരുമെന്നുള്ള സൂചനപോലും അതി 
ലില്പ. പക്ഷേ ചിന്താവിഷയം ആയിരുന്നതു” അങ്ങിനെ ഒരു സുന്ന 
ഹദോസുതന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതായി 
ഞാന് പരിശോധിച്ച തെളിവുകളേ ഓരേന്നധയി നോക്കാം. 

1. ഇങ്ങനെ ഒരു സുന്നഹദോസ് ഉണ്ടായതായി മലങ്കരസഭ 

അറിഞ്ഞിട്ടില്ല: അബ്ദുള്ളാപാത്രവയര്ക്കീസ്സിനെറ തിരഞ്ഞെട്ടപ്പിനു 

ഇവിടെ നിന്നും പ്രതിനിധികളേ. ക്ഷണിക്കയും ഇന്നാരേ തിരഞ്ഞെ 
ടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്” ഇങ്ങോട്ട്” അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു”. 
(1905 കര്ക്കടകം ഇടവകപ്പത്രിക പുറം 140) എന്നാല് തിരഞ്ഞെ 
ടപ്പിദനക്കാഗ എത്രയോ ഗൌരവമേറിയതാണു”, കാനോനികമായി 
ഭരിച്ഛകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പഠത്രിയര്ക്കിസിനേ മാറവ൮ക എന്നതു” 
തിരഞ്ഞെട്ടപ്പ്” ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ് മാററുക എന്നതു് 
ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് സഭ ഒന്നാകെ അവധാന 
പൂവ്വം ചിന്തിച്ചുചെയ്യുന്ന അതിഗൌരവാവഹമായ ഒരു സംഗതിയ 
ണ്. ആ തീരുമാനത്തിലേക്കു്” ഒരു സുന്ന: ക്രടിയെങ്കില് അതിലേ 
ക്കു” മലങ്കരസഭയേ എന്തുകൊണ്ടു ക്ഷണിച്ചില്ല? ക്രടിഒരു നിശ്ച 
യം ചെയ്തുവെങ്കില് ആ വിവരം അറിയിക്കാതിരിക്കുമേ? ഒരാഗ 
പാത്രിയര്ക്കാസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാററപ്പെട്ടവെങ്കില് ഉടന് വിവരം 
സഭ മുഴ്ുപനേയും അറിയിച്ചു” അദ്ദേഹത്തേ പാത്രിയരക്കീസായി 
കരുതാതെയിരിപ്പാ൯ വേണ്ട നടപടികഗ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുക 
എന്നതു” സംഭവ്യമോ സ്വാഭാവികമോ എന്നു” ചിന്തിക്കുക!!! നടന്ന 
തായി പറയുന്ന സുന്നഹദോസിന൯ രണ്ടുവഷങ്ങശക്കുശേഷം തുര്ക്കി 
ഫര്൪മാ൯ പി൯വലിച്ചച്ഛോോഗം ആ വാത്ത അറിയിച്ചപ്പോഴ്ചം പ്ര 
സ്മാപിതസുന്നഹദോസിന്െറ ഒരു മണംപോലും ഉണ്ടായില്ല. മാ 
ത്രമല്പ ഫര്മാ൯ പിന്വലിച്ചതായി പറയുന്ന 1905 ഇടവം ഇടവക 
പത്രികയില് “അതിനു് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുററം രാജദ്രോഹമാണത്രേ? 

എന്നു വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അതും പേകട്ടേ ഒരു സുന്നഹദേസു 



പ 

ക്രടി മാററിയിരുന്നുയെങ്കില് പുതിയ തിരഞ്ഞെട്ടപ്പിനു ക്ഷണിച്ച 

പ്പോഴെങ്കിലും തതിനു ക്ര ണമാക്കിയസുന്ന:നേപ്പററി പറയതതോിരി 

ക്കമായിരുന്നവെന്നു് മ൯ഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിക്കാവതല്ല. 

9. 1903.ല് നീക്കപ്പെടില്ലായെന്നു്” പാത്രിയരക്കീസുബാവാ 

യും റമ്പാച്ചനും സമ്മതിക്കുന്നു:--ബഃ റമ്പാച്ചനെറ €പ്രത്വക്ഷസത്വം? 

പുറംക_ല് ഇങ്ങനെകാണുന്നു. “ഇപ്പോഴത്തെ പത്രിയക്കിസുബാവാ........ 

സിംഹാസനഡയറിയില് നിന്നും മറവമായി........അച്ചടിപ്പിച്ച കുക്കമദയറാ 
ചരിത്രത്തില് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു... .... ഇഗ്നാത്തിയോസ് അമങ്ദേദ്മശിഹാ 
1808 മുതല് 1005 വരെ. ഇദ്ദേഹം ഭരണസംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകറം നി 
മിത്തം സ്ഥാനത്തുനിന്നും നീക്കപ്പേട്ടു............ 1005൭ അഞബ്ലേദ്മശിഹാ [1 

ബഹിഷ്കൃതനായി? ഇതില്നിന്നും സിംഹാസനഡ്യറിയും മററ റി 
ക്കാ൪ട്ടുകളും പരിശേധോിച്ച സമത്ഥചരിത്രാന്വേഷിയായ ഇപ്പോഴ 
ത്തേ പാത്രിയ൪ക്കീസുബാവാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു” അബ്ദേദ്മശീ 
ഹാബാവാ 1903-അ ഒരു സുന്നഹദോസിനല് നീക്കപ്പെടതായി 
അറിഞ്ഞിടില്ലെന്നും പ്രതൃത 1905 വരെ നിര്വിഘ്നം ഭരിച്ചതാ 
യി സമ്മതിക്കുന്നുവെന്നും മാത്രമല്ല, അങ്ങിനെ തന്നേ ചരിത്രപാരാ 
യണാവസരങ്ങളില് ബഃ റമ്പാച്ചനും സമ്മതിക്കുന്നുവെന്നുംക്രടി ടി 

ഉദ്ധരണിയില്നിന്നും ലൃക്തമാകുന്നു. 

3. കാലംചെയ്തു ഏലിയാസ്ബാവമയുടെയും മററും സമ്മതം _ 

മാർ തീമോത്തേദയാസ്തിരുമേനി ഇവിടെ രജിസ്്രാക്കിക്കൊണ്ടു 
പോയ ഉടമ്പടിയെ നിരാകരിച്ചു”, ഡ്ൃലിയേസ"ബാവറ മുതലായി 
ശീമയിലുണ്ടായിരുന്ന പിതക്കന്മാരുടെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച്” എ; 
തിയയണ്ടാക്കി ഏലിയാസ്ബാവാ പേര്ക്ക്" 1997-ല് തീമ്മധേത്തിയോ 
സ് തീരുമേനിയേക്കെണ്ടു” ശീമയില്വച്ചു” രജിസ്്രാക്കിപ്പിച്ച ഉട 
മ്പടിയില് 4 |ററ05.ലേ വീ അന്ത്യോക്യാസിംഹാസനത്തിലേ സുഃ 
തീരുമാനങ്ങളാല് നീക്കപ്പെട....അബ്ദേദ്'മശിഹഠ?' എന്നു പറഞ്ഞി 
രിക്കുന്നതായി ബ: റമ്പാച്ചഛ൯ം (പ്ര. സ. പൂറം ൫60) മാര് യ്കലിയോ 
സ്തിരുമേനിയും ( 1റ39-ലേ സുറിയാനിസഭാമാസിക പുറം 39) 
പായുന്നു. ഇവയില്നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നതു” അന്നു് പാത്രിയര്ക്കീ 
സായിരുന്ന ഏലിയാസ് ബാവാഡ്ക്കും തഹലൂപ്പാ ആയിരുന്ന യല” 
യോസ് ബാവധയ്ത്രം മററു പിതമക്കന്മാര്ക്കും ഇപ്പോള് യ്കലിയോസി 
ബാവാ പറയുംപ്രകാരമുള്ള വല്പതും 1റ03-ല് നടന്നതായി 19 
വരെ യാതെരറിവും ഇല്പായിരുന്നുവെന്നുള്ള വസ്മൃതയല്പയേ? 

4: മാ൪യ്മലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ കത്തു് പരിശോധി 

ക്കാം. ഇന്ഡ്വാക്കാരക്കു” കാതോലിക്കായേ നല്ക ണമെന്നുകാണിച്ചു 
കാണ്ടുള്ള കോജുാഅത്തുനെറ 41904 മകരം 8. 0ംന൯-യിലേ' കത്തി൯? 



കം 

മറുപടിയായി കാതേലിക്കായേ നല്കുവാന് വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ടും, 
“അബ്ദുല് മശിഹാബാവാ?' 104 മകരം 26 ംന്൯- മര്ദ്ദീനില് നിന്നു" 
എക്ഴതി എന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ 104 ല് വിസമ്മതിച്ച് എതു 
വാ൯ ഇടയായത്” അദ്ദേഹം അന്നു” പാത്രിയര്൪ക്കീസായിരുന്നതുകെൌര 
ണ്ടാണെന്നും എന്നാല് പിന്നിടൊരുകൊല്പം കഴിഞ്ഞു” സിംഹാസനം 
തനിക്കു്” നഷ്ടപ്പെടപ്പോഗ കാതോലിക്കായേ നല്കാമെന്നു 1906.ല് 
സമ്മതിച്ചത്” അന്നു പാത്രിയര്൪ക്കാസിംഹാസനം തന്ദേതതല്ലാത്തതു 
കൊണ്ടാണെന്നും ഡ്മലിയോസ് ബാവാ പറയുന്നു (1089 സു. സ. മാ. 
പുറം 397) അദ്ദേഹത്തിനെറ പ്രസ്മാവനയുടെ സരസമായ യുക്തി 
ആസ്വദിക്കുന്നതോടുടക്രടെ ഒരു സത്വം പ്രത്വക്ഷമാകുന്നുണ്ടു”; 1089. ല് 

 ഇതെഴ്യതുമ്പോശ മാര് ഡ്മൂലിയോസ്* തിരുമേനിയുടെ ബേധം, 
1904-ല് അബ്ടദേദ് മശിഹാ പാത്രിയറുക്കീസായിരുന്നുവെന്നും, അ 
ളേഹത്തെ നീക്കുന്നതിനായി 1908ല് നടന്നതായും തത്സമയം താ 
നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയുന്ന സുന്നഹദോസ് യഥാത്ഥ 
ത്തില് വ്യാജനിമ്മിതമാണെന്നമുള്ളതുതന്നെ. 

5. സുന്നഹദോസ്പ് ചരിത്രത്തെളിവു”. അതു” ഇപ്പോോഗ 

ത്തെ പാത്രിയര്ക്കീസ് ബാവാ തിരുമേനി സിംഹാസനഡയ 
റിയില്നിന്നും മററുമായി എഗ്രതിയിട്ടുള്ള കു൪ക്കുമദയറാചരിത്രമാ 
ണ്. അതിന്െറ 11 _0ംഅഭ്ധ്യായത്തില് . ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 
ലിറ്റഠംസുന്നഹ ദാസ് 1908-ല് .........മാ൪ ക്രറി ഃലാസ്............ വിളിച്ചുക്രടി. 
അങ്ദേദ്മശിഹായേ പാത്രിയക്കീസാ വി തെരഞ്ഞെടുത്തു വാഴിച്ചു, 0൦ 
സുന്നഹ “ഭാസ് 1906.ല്..... ... മാര ദീവന്നാസ്യോസ് ബഹനാം വിളിലുക്ര 
ട്ടിയ സുന്നഹര്ദാസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് അബ്്മുള്ളായെ പാത്രിയക്കീസാ 
യി വാഴിച്ചു.” |റ.0ംസുന്നഹദോസ് 189 5-ലും 90-ംസുന്നഹദോസ് 
1006 ലും ആണെങ്കില് പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് 1903 --ല് ഒരു സുന്ന 
ഹദദോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്യ ഗ്രഹിക്കാ൯ വളരെ പ്രയാസം കാണുന്നു. 
1 ക്കഗിഞ്ഞു്” അടുത്തുവരുന്നതാണല്ലേോം 9(). ആകയാല് 10083 _ ല് 
എന്നല്ല 1895-- നുശേഷം 106 നു മുമ്പു” ഒരു സുന്നഹദോസേ 
ഉ ണ്ടായിട്ടില്ലാ എന്നു്” സിംഹാസനഡയറിയും ഇപ്പോഴത്തേ ബാവാ 
തിരുമനസ്സകൊണ്ടും സാക്ഷിക്കുന്നു. ഇതില് ക്രടിയ തെളിവു” ഇ 
ങ്ങനെ ഒരു കായ്യത്തിനു” ഉ ണ്ടാകുവാ൯ സ്ധാദ്ധ്യമോ? ആവശ്യമോ 

6 ആറാമതു” ഒരു തെളിവുക്രടി പരിശോധിച്ചു” ഈ ഭാഗം 

അവസാനിപ്പി. ടി ചരിത്രം 14 _ 0ംഅഭ്ധ്യായത്തില് ഇങ്ങനെ 

പറയുന്നു “പേളിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരേ അടക്കുന്നതിനായി (ഭ൫ൂഷ്ടന്മാരെയല്ല) 

ദയറായില് തിരിച്ചിട്ടിരക്കുന്ന സ്ഥലത്തു” അടക്കുംചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ പി 
താക്കന്മാരുടെ പേരുകാം:---ഇഗ്നാത്തിയോസ് അബ്ബേദ്മശിഹോ 1915.” 



ല് ടം 

അബ്ദല്മശിഹായ്ക്കു” മഹമ്മദീയ൯ കൊടുത്ത ലൌകികഅധികാരം 
നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം മരണപയ്യന്തം സുറിയാനിക്കാരുടെ 

ഞആത്മികമേധാവി ആയിരുന്നുവെന്നു” ഒരു പരിശുദ്ധ പിതാവായി 

ഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാലും പരിശുഭ്ധ പിതമക്കഷ്ഷാരേ അടക്കുന്ന സ്ഥ 

ലത്തു” സംസ് കൃതനായതിനാലും പ്രത്വക്ഷമാകുന്നില്ലയോ? ഈ സം 

ഗതി ഇത്ര സ്പഷ്ടമായി ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രിയര്ക്കീസ് ബാവാ തീ 
മനസ്സുകൊണ്ടു” എഴ്ണതിയിരിക്കേ അതിനേ നിഷേധിച്ചു” ““അബ്ദുഷ 

മശിഹാ തമള്ളപ്പെട്ടവ൯"? എന്നു പറവാന് തുനിയുന്നതു ദ്രൈവഭ്ൂല് 

ണവും സാഹസവുമല്പയോഃ 

ആരുമറിയാതെ 1903 -- ല് ഒരു സുന്ന ഹദോസുണ്ടായതും അതി 

നെറ നടപടികളും നിശ്ചയങ്ങളും യാതെരുവനൊറയും, പ്രത്വേകി 

ച്ച് ജ്ഞാനിയയം സമത്ഥചരിത്രാന്വേഷിയുമായ ഇപ്പോഴത്തേ പാത്രി 
യര്ക്കിീസ്ബാവാ തിരുമനസ്സിലേ ചരിത്രപരിദശാധനയില്പോ 
ലൂം വെളിപ്പെടാതെ, അദ്ദേഹത്താല് പരിശേോധിക്കപ്പെട, സിംഹാ 

സനഡയറിയില് തന്നേ മറഞ്ഞിരുന്നതും, 90 വഷദത്ത അജ്ഞാത 
വാസത്തിനുശേഷം, “കൊല്ലനും കൊല്ലത്തിയുമറിയാതെ തിത്തിത്തെയി 
എന്നൊരു കൊച്ചരിവാഠം” മാര് യ്കലിയോസ്, തിരുമേനിയില്ക്രടെ 
പെട്ടന്നു രംഗപ്രവേശംചെയ്തുതും അത്ഭതാവ ഹമെന്നല്പാതെ മറൊ 
തു പറയേണ്ടു! എങ്ങിനെ പറയും!!! എങ്ങിനെ പറയാതിരിക്കും!!! 

അബ്ദേദ്മശിഹായുടെ ്സ്സ്ഥാനഭ്ൃംശം? എന്ന സംഭവം എറ 

സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടായപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു”, ഇവിടെ ക 
ക്ഷി ഉണ്ടാകുന്നതിന൯ുമുമ്പ”, പ്രത്വേകഉദ്ദേശം ഒന്നുംക്രടാതെ പ്രസ്പാവ 
കാലത്തു” ഉ ണ്ടായിട്ടുള്ളതു-, ഭേദപ്പെടുത്തുവാ൯ പാടില്പാത്തപ്രകാരം 
രുപപ്പെടിട്ടുള്ളത്ുമായ റിക്കാരട്ടുകളേ നാം ശരണീകരിക്കേണ്ടിയിരി 
ക്കുന്നു. അന്നു മലങ്കരസഭയുടെ നാവായിരുന്ന ഇടവകപ്പത്രികയില് 
പാത്രിയര്ക്കീസ് ബാവായുടെ സിംഹാനനഷ്ടം സംബന്ധിച്ചു” എന്തെ 
കിലും ആദ്യമായി കാണുന്നതു് 1905 ഇടവത്തില് മാത്രമാണു”. 
“അന്ത്യോക്യാ സിംഹാസനത്തില് വാഴുന്ന [വാണിരുന്ന എന്നല്ല] രണ്ടാമത്തേ 
അബ്ബേദ്മശിഹാ എന്നു പേരായ ഇഗ്നാത്തിമയാസ് പരത്രിയക്കീസ് ബാവാ 
തിരുമേനിയെ തുക്കി ഗവമ്മെന്വ് സ്ഥാനഭഷ്ടനാക്കിയിരിക്കുന്നു ...ഇഈ അറി 
യിപ്പ് ഗോരഡിയ൯” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തില് നിന്നാകയാല് അതിനേ 
അവിശ്വസിക്കുവംന് കാരണം കാണുന്നില്ല....പാത്രിയക്കീസ് ബാവായും തു 
ക്കി ഗവമ്മെന്വം തമ്മില് ഏന്തോ ചില തക്കങ്ങഠം ഉണ്ടെന്നു” കുറേമുമ്പ” ഇവി 
ടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളില് നിന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാല് ഈ അറിവ് കുറേ 
ക്കൂടി വിശ്വസയോഗ്യമായിരിക്കുന്നു........ ആആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം രാജ 
ദ്രോഹമാണത്രേ .... .സിംഹാസനത്തില് ഉണ്ടായ ഒഴിവിലേക്കു” ആറം തിരി 

ഞ്ഞെടു ക്കാന് സൂല്ത്താന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നം ആ തിരിഞ്ഞെടുപ്പുയോഗം 



രം 

ക്യംതാ കഴിഞ്ഞാല് ഏറെത്താമസിയാതെ ഉണ്ടാവാ൯ ഇടയുണ്ടെന്നും ടി ഇം 
ീഷ്പത്രത്തില് പ്രസ്താവീച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനേപ്പററി ക്രടുതലായി വല്പ അറി 
വും കിട്ടിയാല് പിന്നാദല പ്രസിഭ്ധീകരിച്ചുകൊള്ളം.” (1905 ഇടവം 
ഇടവകപ്പത്രിക ലക്കം 5) സുല്്ത്താനെറ അക്രമപരമയേ ഈ കൈ 

കടത്തല് ഒരു അസാധാരണ സംഭവമല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കവാ൯വേ 
ണ്ടി സുല്ത്താന് ക്രിസ്യ്യാനികളോര്ട്ട ചെയ്യപന്നിട്ടുള്ളതും അന്നു” ചെ 
യ്്ുവരുന്നതുമായ നിരവധി അനീതികളേയും പാത്രിയര്ക്കീസഷ്മാ 
രേ സ്ഥാനദ്ദംശം ചെയ്യുക, രാജിവയ്ക്കിക്കുക, തടവിലമക്കുക ആദിയാ 

യ പിറഡ്ഥകളേ യുംപറഠി സഖിസ്മുരം തുടര്ന്നു പ്രസ്മാവിക്കുന്നുണ്ടു”. 

ടി മാസികയില് തനേ മറെറാരിടത്തു് മേല്ചേര്ത്തിരിക്കുന്ന 
ഭാഗത്തേ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്” ഇപ്രകാരം എഴ്ഴതിയിരിക്കുന്നു:.(ചുറം റള) 
മറെറാരു ഭാഗത്തു ചേത്തിരിക്കുന്ന ഉപന്യാസം എഴുതിയതില് പിന്നെ കിട്ടി 
യിട്ടുള്ള ചില എഴുത്തുകളില്നിന്നു കാണുന്നതു” പാത്രിയക്കീസിനെറ മലരകീ 
കാധികാരം നടത്തുന്നതിനു” മൂസലിലേ ദീവന്നാസ്യോസ് ബഹനാന്മെത്രാ 
പ്രോ ലീആായേ അധികരരപ്പെടുത്തി ഗവമ്മെന്൨് വിളംബരം ച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 
ഈ നാട്ടില്വന്ന മര് ഗ്രീഗോറിയോസ്മെത്രാപ്പോലീത്താ (അബ്ദുള്ള) ഇ 
പ്പോഠം ഗവമ്മെ൯ന്റിന്െറ പ്രീതിസമ്പാദിക്കുകയാല് സുറിയാനിസഭയിലേക്കു 
തിരിച്ചുവരിയും.....പരസ്യമായി ചേന്ന് ശുത്രരഷനടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു” 
നേരിട്ടുലഭിച്ച കത്തുകളില് നിന്നുള്ള അറിവു” അനുസരിച്ചു” ആദ്യം 

എഴ്രതിയിരിക്കുന്നതില് ഒന്നും തിരുത്തേണ്ടതില്പായിരുന്നുവെന്നും, അ 
ബ്ദേദ്മശിഹാബാവായ്ക്ക് മുസല്മാ൯ാജാവു നല്കിയിരുന്ന ഫ൪ 

മാ൯ (ആലപ്പോ ആദിയായി തുരക്കിയിചുള്ള ; ദേശങ്ങളിലും അവ 

യൃടെ ഉഗപ്പിരിവുകളിലും സുറിയാനിക്കാരുടെമേര ലൌകീകാധി 

കാരം നടത്തുവാനായി നതകിയിരുന്ന അധികാരപത്രം) പിന്വ 

ലിച്ചുവെന്നല്ലപാതെ സുന്നഹദോസ്ക്രടി മാററിയതായി യാതെരേ 

അറിവും ഇല്ലെന്നും പ്രത്വക്ഷമാകുന്നു. മാത്രമല്ല അബ്ബേദ്മശിഹമ 

ബാവായുടെ ശത്രുവായിരുന്ന അ്ബ്മുള്ളാബാവാ സുൂല്ത്താനെറ പ്രി 

തിസമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടു” സമീപേ നിലകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും, മാത്രമ 

ല പരസ്വമായി രംഗത്തു പ്രവേശിച്ചുകഥിഞ്ഞുലെന്നുംക്ൂടി മനസ്സി 

ലാകുന്നില്പയോ? 

വെട്ടും തിരുത്തും ചെയ്യാൻ മഗ്ശുമില്ലാതായ അച്ഛടിരേഖകളില് 

എന്തുകാണുന്നുഖെന്നു” നാം കണ്ടുകഥിഞ്ഞു. ഈ സന്ദര്ഭത്തില് ഒരു 

ഇംഗ്ലീഷ”ചരിത്രകാരനേക്രടി പരിശോധിക്കാം. 'അഡ്റിയന്നേ 

ഫോര്ട്ടയ്ക്കു” ) 913... ല് എഴതീയ “ലെസ്സ്റ൪ ഈസ്റ്റേണ ചര്ച്ചസ് ; 

എന്ന പുസ്തപുകത്തിന്െറ 339 ൦, 340 --ം പുറങ്ങളില് കാനുന്നതു 

പ്രത്വേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അബ് മുള്ളാബാവഠ തന്നെ പാത്രിയ 

രക്കീസാക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടു്' റോമസഭയെ 



നം. 

വിട്ടുപോന്നുവെങ്കിലും തനെറ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മറവും സാധിച്ചുകിട്ടു 

ന്നതിലേക്കായി വളരെ തന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളു.ം 500 പവനെറ ചില 

വും വേണ്ടിവന്നുവെന്നും അതില് 9 50 പവ൯ യേറുശലേമിലെ മെ 

ത്രാപ്പോലീത്താ ഭയാട്ട" കടംവാങ്ങിയതാണെന്നും മററും അതില് വ്യ 

ക്തമായി പറയുന്നുണ്ടു” എന്നുമാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്ധാവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 

അബ്രള്ളാബാവാ തിരുമനസ്സിലെ തിരിഞ്ഞെടുപ്പ്. ]റ്ററ0 

ചിങ്ങം 15-ംന൯ൂ- സുന്നഹദോസ്'ക്രടി അബ്ദുള്ള പാത്രിയക്കിീസ് ബാവായെ 

തെരഞ്ഞെടുത്തു ........? എന്നും മറവും പ്ര: സ. 45,417 എന്നീ പുറങ്ങ 
ളില് കാനെന്നു. എന്നാല് മേല്പറഞ്ഞ കാലത്തിനു” ഒരു വഷംമുമ്പ് 
1905 ചിങ്ങം, തുലാം സുറിയാനി സുവിശേഷകന് ഒഉടൂ_0ംപുറത്തു 

ള് 
മാര് ഗ്രീഗോറിയോസ് അബ്്ഭുമ്മാമെത്രാപ്പോലീത്തായേ........സ്ഥിരം പാ 
ത്രിയക്കീസായി തിരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും. ......തുക്കി ഗവമ്മെന്൯റ് അം 
ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നും കാണുന്നു. 19(00൫6.ല് നടന്നതായി ബഃ റ 

മ്പാച്ചന് പറയയന്നസംഭവം, അതിനു് ഒരു വഷംമുമ്പു” അടിപ്പിച്ച മാ 
സികയില് കാണുന്ന സൂത്രം എന്താണെന്നു” മനസ്സിലാക്കുവാ൯ കഴി 
യുന്നില്ല. അതിലും വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതു” 1906 ചിങ്ങത്തില് തിരി 
ഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെട അബ് ദുള്ളാബാവാസ്ക്റ്, ആ തിരിഞ്ഞെട്ടപ്പിനേപ്പററി 
അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു” 1905 
വൃശ്ചികം 1-0൦൩൯- തുര്ക്കിസുല്ത്താ൯ കുനനുന്ത്നോപോലീസില് 
നിന്നും ഫ൪മാ൯ നല്കിയതാണ്”. തീരിഞ്ഞെട്ടപ്പ നടന്നതിനേ 
സംബന്ധിച്ചു വേണ്ടപോലെ അന്വേഷിച്ചട്ട്' അതു നടന്നതിനു ഒരു 
വഷംമുനമു് രനതിനേ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാ൯കഥിവുള്ള സുല്ത്താ൯ഫ൪ 
മ0൯ പിന്വലിച്ചാല് പട്ടത്വം പോകുമെന്നു പറയുന്നതു് അത്ഭു 
തമല്ല! ഇവ എല്ലാററില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നതെന്തെന്ന് വായ 
നക്കാര്തന്നേ വിധിക്കുക!!! തീരി ഞ്ഞെടുപ്പണ്ടായില്ലെന്നു ചുരുക്കം. 

പത്രേസ്പരത്രിയര്ക്കീസ്ബാവാ കാലംചെയ്തപ്പോ അബ്ബൂല് 
മശിഹാബാവായും അബ് ദഭളാബാവഃയുയം പാത്രിയ൪ക്കാസ്ഥാനാത്ഥീ 
കളായിരുന്നു; അബ്ദുള്ളാബാവാ തെരഞ്ഞെട്ടപ്പില് പരാജി 
തനായതിനും പുറമേ അവ൪ പരസ്ററരം വൈരികളുമായി (1906 
ചിങ്ങം ഇടവകപത്രിക.) നിരാശാഭരിതനായിത്തീന്ന അദ്ദേഹം 
മേല്പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രം 330 -- 0ംപുറത്തു് പറയുംപ്രകാരം റാ 
മാക്കാരരാട്ട” ചേരുകയും 105 പരെ ഹോംസിലേ റീത്തിടവക ഭ 
രിക്കയും ചെയ്തു. തെറ പ്രതിയോഗിയോടട പകവീട്ടുവാനുള്ള അ 
വ സരം തതേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം സുതത്താന൯െറ സേവയാല് 
ഫ൪മാ൯ പി൯വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തിരിച്ചുവരികയും സിംഹാസനം 
കൈക്കലാക്കി പാത്രിയരക്കീസായി വാഗഴ്കയും ചെയ്തു, ശീമയില് 



പും 

ഇത്രയ്യമേ ഉണ്ടായുള്ളു. അവിടെ കേസുകളും മററും ഇല്ലാതിരുന്നതി 
നാല് റിക്കര്ാട്ട്' നിമ്മതി ആവശ്യമായില്പ. എന്നാല് ആവശ്യം 
സൃഷ്ിയുടെ മാതാവു” അതിനാലത്രേ അന്നു? അച്ചടിക്കപ്പെടിട്ടുള്ള രേ 
ഖകളീല് ഒരുവിധവും, പിന്നീടുസത്യത്തെ സംസ്ക്കരിപ്പാ൯ ഉണ്ടാക്കി 
യിട്ടുള്ളവയില് മറെറാരുവിധവുംകാണുന്നതു”. സത്വത്തെ ക്രുശിച്ചിട്ടു 
തനെറ കബറിങ്കല് വലിയകലള്ളു” ഉരുടിവച്ച്മുദ്രയുംകുത്തി! എ ഫ 
ലം!! സത്യം വെളി ഒവന്നു.!!! 

അബ്ദേദ്മശിഹായുടെ സ്ഥാനസറധ്ൃത്വം. ആത്മികമായ വ 
ശത്തു്” യാതെറരു ന്യനതയും അദ്ദേഹത്തിനു ഭവാിച്ചില്ലെന്ന് പല 
തെളിവുകളാല് സുവ്യക്തമായുമികഥിഞ്ഞു. അബ്ദുല്മ് ശീഹായ്യോ 
അബ്ദുള്ളായോ ആരാണു ഭരിക്കേണ്ടതു” എന്ന ഇനിനോമക്കാം. 
ഫൂദായകാനോന് ₹: 1 “വിശ്വംസസംബന്ധമായ തര്ക്കം ഇല്ലാ 
തെ തന്നിഷ്ടംകൊണ്ടും അധികാരഭ്രമംകൊണ്ടും ഒരു സിംഹാസന 
ത്തില് ഉ പാത്രിയര്ക്കീസഷ്മാരേ മെത്രാഷ്ഥാരോ വാഗിക്കപ്പെട്ടാല് 
ആദ്യത്തേ ആഗ ഭരിക്കയും രണ്ടാമത്തേ ആശ സ്വസ്ഥനായിരിക്കയുയം 
ലേണം."' അബ്ദുദ'മശിഹാബാവായുടേയും അദ്ദേഹത്തില് നിന്നു" 
സ്ഥാനമേററിട്ടുള്ളവരുടെയും സ്ഥാനസാധുൃതത ബോധ്വപ്പെട്ടന്നതിനു 
ഇവയേക്കാഗ ഉപരിയായ തെളിവുകശഗ ആവശ്യമോ? 

എന്തുകൊണ്ടു" വാസ്മവം ഇങ്ങനെഎങ്കില് വടശ്ശേരിത്തിരുദമ 
നിയയം മറവും അബ്ദേദ്മശീഹാ ബാവായോട്ട” പട്ടമേല്ക്കാതെ 
അബ"ഭള്ളായോട്ട് ഏറവ; അതിനു കാരണമുണ്ട്. ഫ൪മാന് നഷ്ടപ്പെ 
ടട ഒരു പാത്രിയര്ക്കീസ് തൂര്ക്കിരാജ്യത്തുവച്ചു, ഒരു മെത്രപ്പോലീ 
ത്തഥ0യെ വാഗിക്കുക ഏത്ര അസ്വഭ്ധ്യമാണെന്നും അഥവാ ഒളിവില് 
വാഥിച്ചറാല് തന്നെയും നേരിട്ടേക്കാവുന്ന പീഡ്ഥകള് എത്ര ഭയങ്കര 
ങ്ങളായിരിക്കുംമന്ന” തുര്ക്കിസുല്ത്താനെറ അക്രമങ്ങളേയും മററും 
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന 10905 ഇടവത്തിലേ ഇ; പത്രിക വായിച്ചാല് 
അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാംഅറിഞ്ഞുകൊണ്ടു” ആണു” ഇവിടെ 
നിന്നും സ്ഥാനമേല്ക്കുന്നതിനായി അയച്ചതും പോയതും. മാത്രമല്ല 
അബ് ദള്ളാബാവാ പാത്രിയര്ക്കീസായി ഫരമനോട്ടക്രടി വാഥി 
കു പ്പെട്ട ഭരണം നടത്തി ദണ്ടിരുന്നതിനാലും, മറുവശത്തുനിന്നുമു 
ള്ള വിവരങ്ങള് ശരിയായി അറിയുന്നതിനു” സാധിക്കാതെ വന്നതി 
നാല്യം, അബ് ഭള്ളാബാവാ അന്നത്തേ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലിത്താ തആആ 
യിരുന്ന പുലിക്കോട്ടില് തിരുമേനിയുടെ ആപൃമിത്രമായിരുന്നതി 
നാല്യം ക്രടെ ആണു” സ്ഥാനാത്ഥികളേ അദ്ദേഹത്തിന്െറ അട്ടക്കടലേ 
ക്ക്” അയസ്ത്രവാനിടയായതു”. 



പം 

! കാതോലിക്കാസ്ഥാപനം. 

ക്രിസ്ൃ"യസഭയയടെ ആത്മികമേലദ്ധ്യക്ഷ൯ന് എന്ന നിലയില് 

അബ്ബേദ്മശിഹായുടെ സ്ഥാനസാധൃത്വം നിസൃരക്കമാണെന്ന് ക 

്ടുകഗിഞ്ഞ. അതിനാല് അദ്ഹം മുഖാന്മിരം മലങ്കരെ പ്ൃനജ്ജീ 

വാിപ്പിക്കപ്പെട പൌരസ്പ്യകാടതാലിക്കാ സിംഹാസനം അനിഷേ 

ഭ്ധ്യവും അപ്പരസ്മാലികവുമയ' ഒന്നത്രേ. എന്നാല് പത്രിയര്ക്കീ 

സിന്െറ സഹകരണം ക്രടാതെ വാഴിച്ചാലും അതിന്െറ സാധൃത്വ 
ത്തി൯് കാരനോ൯പ്രകാരം യാതെരരു ന്യനതയും ഉണ്ടാകുമായിരു 

ന്നില്ലായെന്നാണു് പറവാന്ള്ളതര്. കാനോ൯ ?ഃ 1] ലെ നാലാം 
നിശ്ചയം കറണുക *“മപ്രിയാനാ (കാതോലിക്കാ) ജീവിച്ചിരിപ്പണ്ടെങ്കിന് 

അദ്ദേഹത്തി മന്റ സമ്മതം ക്രടാരതെ പാത്രിയക്കീസ് അവരോധിക്കുപ്പെടരു 
തു”, അങ്ങിനെ സമ്മതം ക്രടാതെ പാത്രിയക്കീസ് അവരോധിക്കപ്പെട്ടാല് 
പരരസ്തരൃക്കു് സ്വയമേ ങ്ങക്ക് കാതോലിക്കായേ വാഴിക്കാനുള്ള അധികാ" 

രമുണ്ടു”” ഈ നിയമത്തിന൯ മമ്പും പാത്രിയരക്കിസിനെ കരുടെ 

കാതോലിക്കയെ വാഥിക്കുക സാധാരണയറഥയിരുന്നു. അന്വേന്വാ' 

സാഹ ട്ൂത്തിനു വേണ്ടിയാണു മേല്പറഞ്ഞ നിശ്ചയമുണ്ടാക്കിയതു”. 
മരതാലാക്കാവാഴ്ച പാത്രിയ൪ക്കീസിനേ ക്രടാതെ നടത്തുവാനുള്ള 

അവകാശം കാനോനാഴും കിഴ നടപ്പും അനുസരിച്ചണ്ടായിരിക്കെ 

ഇവിടെ അപ്രകാരം ചെയാതെ ദിരഘകാലം പാത്രിയര്ക്കിസ്ധി 

൬ ട്ട” അപേക്ഷിച്ചകൊണ്ടിരുന്നതു" എന്തുകൊണ്ടു” എന്നെരു ചോ 

ദ്മുണ്ടാരയേക്കാം. മേത് ഉദ്ധരിച്ച കാനേറനാവ്യവസ്ഥകൊണ്ടുതന്നെ 
കാതോലിക്ക റ_പാത്രിയ൪ക്കാസിംഹസനങ്ങശ തമ്മില് സൌഹാ 
ര്ദ്ൃമായി പോകണമെന്നു” ഉദ്ദേശമള്ളതായി കാണാം. അദപക്ഷക്കു് 
കരണം:.ദ രഘകലത്തേക്കു് കാതോലിക്കാസിംഹധസനംഒഴിവായി 
കിടന്നുരപോയതും, പാത്രിയര്ക്ക്സ് നേരിട്ട്” ഭരണം നടത്തിവ 
തും, അങ്ങിനെ ഇരിക്കെ ഈ സ്ഥാപനം മലങ്കരയില് പൃൂന൪സ്ഥാ 
പിക്കുന്നതു” പാത്രിയര്ക്ക'സിനെറയും സഹകരണത്തോട്ടക്ടടി ആ 
യിരിക്കുന്നതു” ഐക്ക തക്ക് നന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ളഅഭിപ്രായം ഉണ്ടാ 
യതുമാണു്്. സ്വത്തും മററും സപ്വസ്വതന്ത്ര്യമായി ഭാഗിച്ചുകി 
രിയ മുക്കശ മറതാപിതമക്കന്മാരുടെ പൂര്ണ്ണതുറ്ലിയോുേ കൂടെ “വേറെ 
പേോവാ൯" ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണു” ഇതരം. 

മാര് ഗീവ൪രഗീസ് ദീവന്നമേസ്വാസ് തിരുമേനിയുടെ മുടക്കു? 

നിമിത്തം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നതുമൂലമല്ലേ അബ്ദേദാമശാി ഹ 
നി ക 

ബാവാരയ കൊണ്ടുവന്ന് കാതോലിക്കായേ വാഥിച്ചതെന്നു് ചില 
രക്ക് ഒരു തെററിദ്ധാരണയുണ്ടു". അതു ശരിയല്ല. കാരേതാലിക്ക 



റി 

സ്ഥാപനത്തേ സംബന്ധിച്ച്” മാ൪ ജോസഫദീവന്ന 9 സ്വോസിനെറ 
കലേത്തുതന്നേയും എംത്തുകുത്തുകഗ നടന്നുകെണ്ടിരുന്നു. പത്രോ 
സ്പാത്രിയ൪ക്കീസുബാവാഠ ഒരിക്കല് തരാമെന്നു കല്ലിച്ചതുമാണ്. 
1906 -ല് ശിമയ്ക്ക; പോയ സ്സ്രീബാശെമ്മാശന് (മാർ ഒസ്മാവേധസ്) 
മത്തായി ശെമ്മാശ്ശൂ൯ (മാ൪ തീമോഥിയേസ് ) എന്നിവരേ മാ൪ 
ജോസഫ് ദീവന്നാസ്യോസ്, മലങ്കര മല്ലാന്മാരയേ കേഠനാട്ച്ച൯ 

വട്ടശ്ശേരിറമ്പംച്ച൯ മുതല് പേര്, ഈ സംഗതികളേപററി പാത്രിയ 
ര്ക്കിസിനെറ അടുത്തു ആലോചിക്കാന് അവരേ ശട്ടംകെട്ടിയിരു 
ന്നതുമാണു. അതനുസരിച്ച് അവര് അഃബ്ബുല്മശിഹാപാത്രിയര്ക്കി 
സിനെറ അട്ടക്കല് ആലോചിച്ചിരുന്നതായും, അദ്ദേഹം കാതോലി 
ക്ക സ്ഥാപനം ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു”് അനുവദിക്കുന്നതാ 
ഡുംമത്ത 0യിശെമ്മാശ്ൂനെറ എഴത്തില്നിന്നു് വ്യക്തമാകുന്നു എന്നു", 

, അദ്ദേഹം 1907 തലം ₹.0ംന്൯- സിംഹാസനദയറായില്നിന്ന എ. 

തിയിരിക്കുന്നതായി മാര് യ്കൃലിയേോസ ബാവാ തന്നെ കല്പിക്കുന്നു. മാ 
ത്രമല്പ ഇതിന വിമ ശിച്ചുകൊണ്ടു്' അബ്ദേദ്മശിഹം പാത്രിയ 

രക്കീസ് വഴിയായി കാ തോലിക്കായേ വാഗിക്കണമെന്നുള്ള “ഈ ഉ. 

ദ്രേശം മുമ്മുതന്നെ ഉ മൂതല്പയോ?? ഏന്നു” മാര ്കലിയോസ് തിരുമേനി 

തന്നെ ചോദിക്കക്രടെ ചെയ്യുന്നു ( 39. സു. സ. മാ. 39 6-ാംപുറം) 

ഈ കാലഘട്ടത്തില് മാര ഗീവവഗീസ് ദ്'വന്നാസ്വോസ് തിരുമേ 
നി മുടക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലാ എന്നുമാത്രമല്ല മെത്രാ൯ പാലും ആയിട്ടി 

ലായിരുന്നു എന്ന് വായനക്കാര ഒഓരക്കേണ്ടതാണ്ട്. 

] 908 ധ൯ 80- ംനു- അബ്ദേദ്മശിഹാപാത്രിയര്ക്കീസിനു” 
കേറനാട്ടുമല്പാ൯ അയച്ച എഴുത്തു, ഈസംഗതിയെക്രടുതല്വ്യക്തമാ 

ക്കുന്നുണ്ടു, * .... രണ്ടാമത്തെ അബ്ദേദ്“മശിഹാ എന്നു് തിരുനാമമുള്ള അ 

ന്ത്യോക്യായുടെ ശ്രീഹാക്കടുത്ത സിംഹാസനത്തിന്െറ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ... 
തിരുമനസിലേക്കു”........ തിരുമനസിലെ പ്രാത്ഥന ഞങ്ങളോടുക്രടെ ഉണ്ടായി 

രിക്കട്ടെ ആമ്മീന്൯. തിരുമേനി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം മുന്കാലത്തു്” തെ 

ഗ്രീസ് സിംഹാസനത്തിന്മേല് വാണിരുന്ന കിഴക്കിന്െറ മപ്രിയാനാ (കാ 

തോലിക്കായാണ്ട............ മലങ്കരസഭമയ ഭരിച്ചുവന്നതു”. അന്ത്യോഖ്യായി 
ലിരുന്ന പാത്രിയക്കാസിംഹാസനം മര്ദ്ദീനിലേക്ക്” മാററപ്പെട്ടുവെങ്കില് തെ 

ഗ്രീസിലേ സിംഹാസനം ഇന്ഡ്യയിലേക്ക് മാറവന്നതു ശരിയല്ലെന്നു വരുന്ന 

തെങ്ങിനെ; ആയതുകൊണ്ടു” തെഗ്രീസിലേ സിംഹാസനം ഇന്ഡ്യയില് സ്ഥ 

പിച്ചു് ഞങ്ങളില് ഒരാളേ. കാതോലിക്കായംവി വാഴിച്ചതരേണമെന്നും “കീഴ 

ക്കിന്െറ മാര് ബസ്റ്റേലിയോസ്? എന്ന നാമം നിലനിത്തണടദ.മന്നും ഞങ്ങറം 
അപേക്ഷിക്കുന്നു.......... തിരുമനസ്സിലെ ശുശ്രരഷക്കാരനുമായ മലങ്കരമല്ലാന് 

കോനാടു മാത്തന് കത്തനാര്” ഇതെഴുതുന്ന അവസരത്തില് അണങ്ദേദ 

മശിഹാ പാത്രിയ൪ക്കീസിന്െവ ഫ൪മാന് നഷ്ടപ്പെടടിരിക്കയാണു', 



ഫര്മാനോട്ടക്ടടി അബ് ദള്ള:പാത്രിയര്ക്കിസ് വാഴ്ഴന്നു. വട്ൃശ്ശേ 

രി തിരുദമനി ഈര്ശ്ശേമില്പോയി പട്ടമേറവവന്നിട്ടു 6 മാസമേ 

ആയിട്ടുള്ള. അബ് ദുള്ളാപാത്രിയ൪ക്കീസ് ബാവാ മലങ്കരയ്ത്കുള്ള യാ 

ത്ര്ക്ു് ഒരുങ്ങുകയാണ്. പൂലിക്കോട്ടുതിരുമമനി മലങ്കര മെത്രാനാ 

യമി ഭരിച്ചുകെണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദര്ഭത്തിലത്രേ മേല്പറഞ്ഞ 

ആലോചനകളം എഴുത്തുകളും എല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വടടശേരാ 

തിരുമേനിയേ മുടക്കിയേക്കുമോ എന്ന്” സംശധിക്കുന്നതിനു യാതൊ 

രു കായ്യവും അപ്പേരഗ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്നു് പൂര്ണ്ണതൃപ്യിയിലാ 

ണു ഇരുന്നിരുന്നത് എന്നുള്ള സംഗതി അതിനുശേഷം രണ്ടു വഷ 

ത്തോളം കഥിഞ്ഞു, പുലിക്കോട്ടുതിരുമേനികാലംചെയ്തു ഉട൯തന്നെ 

യാതൊരു സംശയവും ക്രടാതെ ഇദദ്ദഹത്തെ മലങ്കര മെത്രാനായി, 

ബാവാതിരുമനസ്സ കൊണ്ടു” സ്ഥിരപെടുത്തിയതില്നിന്നു തന്നെ വെ 
ളിവാകുന്നുണ്ടല്ലോ. 

വറസ്പവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേ €മുടക്കിനെറ ഫലമായി ഉണ്ടാ 

യതാനെ” കാതോലിക്കാസ്ഥാപനം?' എന്നു പറഞ്ഞാല് അതു” എങ്ങി 
നെ വിശ്വസിക്കാ൯ കഥിയും? ചരിത്രവിജ്ഞാനിയും കാനോ൯ 
വിദഗ”ദ്ധനും എന്നു” സപ്വരും സമ്മതിക്കുന്ന ബഃ മല്പാനച്ച൯ ത 
ന്നെ, അബ്ദുതമശിഹായുടെസ്ഥാനസാധുത്വത്തെ മുക്തകണ്ഠം സമ്മ 
തിക്കയും അദ്ദേഹത്തില്ക്രടെ കാതേലിക്കാസിംഹാസത്തെ മലങ്കര 
യില് പുനഃസ്ഥാവിക്കുവാന് ശക്തിയായി ശ്രമിക്കയുംചെയ്തതു” വി 
സ്കരിക്കാവുന്നതല്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് അന്നു് ഇവിട്ടെയുണ്ടായിരു 
ന്ന സഭാനായകന്മാ൪, പാത്രിയര്ക്കീസന്മാര് ഇവരുവരില് ആരെ 
കിലും വഥിയായി, കാതോലിക്കാസിംഹാസനത്തെ ഇവിടെ പുന൪ 

സ്ഥാപിക്ക ണമെന്നു നിശ്ചയിക്കയും സ്ഥിരപരിശ്രമം ചെയ്കയും ചെ 
റി എന്നു” മേല്ക്കണ്ട ഭാഗത്ങഗ് വ്ൃക്തമമക്കുന്നു. 

വാസ്ൂപമിങ്ങനെയിരിക്കെ മറെറാരു ന്യായവും പറഞ്ഞു കാ 

തോലിക്കാസ്ഥാപനത്തേ എതിര്ക്കുവാന് മാര്ഗ്ഗമില്ലെന്ന” ബോധ്യ 
പ്പെട്ടപ്പോഗ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, കാതോലിക്കാസ്ഥാപനം ഒരു സുന്ന 

ഹദോസിനാല് നിത്തലാക്കിയെന്നുള്ള വാത്ത. ഇങ്ങനെ നിര്ത്ത 

ലാക്കിയോ എന്നുള്ളതു” ചിന്താവിഷയമാണ്. അതിലേക്കു കടക്കു 
ന്നതി൯ മുമ്പായി, അങ്ങനെ നിര്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കീല് തന്നെയും അ 
തിനുള്ള വിലയെന്തെന്നു നേകക്കാം. കാതോലിക്കാസ്ഥാപനത്തേ ഉ 
ഭസ്്തുവ൯ പാത്രിയരക്കീസും അദ്ദേഹത്തിനെറ സുന്നഫദോസും പ 
ലപ്പേ്ഴം ശക്തിയായി യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു്" ചരിത്രപ്രസിദ്ധമ 
൫൬. അതു” നിര്ത്തലാക്കി കളയണമെങ്കില് അതു” വേണമെന്നു 
നിശ്ചയിച്ച നിഖ്യായിലെ സവപ്ൃത്രികസുന്നഹദോസിനേക്കാശ പ്രാ 



പം] 

ധാന്യമുള്ള ഒരു സുന്നഹദേസാണു്' അങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടതു, 
നിരത്തലാക്കി എന്നു പറയുന്നതുതന്നെയും പരത്രിയര് ക്കീസിന്െറ 
ക ഥിലുള്ള എടാ പത്തോ പേരുക്രടിയാണു്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു" 
എന്തെങ്കിലും പറവാ൯ അര്ഹതയുള്ള പരരസ്്യമെത്രപ്പോലീത്താ 
മാ൪ ഈദ്ൃശമുള്ള ഒരു സുന്നഹദോസില് സംബന്ധിക്കയോ ക്ഷണി 
 കപ്പൈടുകയേ അങ്ങനെ ഒരു സുന്നഹദോസ് നടന്നതായോ മറേറമ 
അറിയിക്കപ്പെടുകപോലുമോ ഉ ണ്ടായിടില്ല. അതിന്റെറ കാരണം 
അത്ഭിനെ ഒന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതല്പാതെ മറെറന്താണു 

മാര പത്രോസ് പാത്രിയ൪ക്കീസ്ബാവയുടെ സാക്ഷ്യംഃ_ മാര 
പത്രാസ് പചാത്രിയര്ക്കീസ്ബാവംമലങ്കരമല്ലാ൯ കേനാട്ടു' അച്ച 
നെറ പേരക്ക" 1809 ധ൯ ].0൦ന൯- എഴുതിയ കല്പനയില് ഇസ്ര 
പ്രകാരം കാണുന്നു. “ സമത്ഥനും മല്ലാനുമായ ഒരു കാതോലിക്കായേയോ, 
മപ്രിയാനായേയോ നിങ്ങംക്ക്' അയച്ചുതരേണമെന്നു” നിങ്ങറം ആവശ്യപ്പെ 

. ട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ആലോചിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നപക്ഷം 
നാം ഒരുവനേ പരിദശോധില്ലു് നിങ്ങറംക്കു' അയച്ചുതരാം?” യ്കൃലിയോസ് 
തിരുമേനി പറയുംപ്രകാരം ൭85 __ല് (ഈ കല്പന എഴുതുന്നതിനു" 
റ് പഷം മന്യ”) അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുന്നഹദോസ്ക്രടി നി 
രത്തല്ചെയ്തിരുന്നെങ്കില് അതിനേ സംബന്ധിച്ചു” ഈ സന്ദര്ഭത്തി 
ലെങ്കിലും എഴതാതിരിക്കുമോ? അതിനേ ലംഘിച്ചു” അയധച്ഛുതരാ 
മെന്ന് പരിശുഭ്ധ പിതാവു” എഴുതുമോ? 

കാതോലിക്കാസ്ഥപേനത്തേോട്ട” കാലംചെയ്തു ഏലിയാസ്ബാവാ 

കൈമഖാം എന്നീ തിരുമേനിമാര്, എവ്രകാരം വര്ത്തിച്ചു എന്നു? 

നോക്കാം വളദശ്ശൂരിത്തിരുദമനിരയ, അബ്ദേദ്മശിഹായേ സ്വീ 
കരിക്കുക, കാതോലിക്കാവഠഗ്ഗ നടത്തുക, എന്നീ കഠരണതങ്ങഗ പ 
റഞ്ഞു” തഹലൂപ്പാതിരുമേനി സസ്റ്റെ൯റു ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സന്ദര്ഭ 
ത്തിലാണു” പാത്രിയര്ക്കീസ് ബാവാ ആലുവായില്വച്ച്” അദ്ദേഹ 
ത്തിനെറ മുടക്ക് നിരുപാധികമായി തീര്ത്തതു”. അദ്ദേഹം ക൭ 
തോലിക്കായുമായുള്ള അഭംഗസഖിത്വം തുടര്ന്നു പാലിച്ചുദപാന്നുവെ 
കിലും ഒരുവനും ഒരിക്കലും അതിനേ കുററപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാ 
തൂരമല്പ അദ്ദേഹദത്ത പാര്ത്രിയര്ക്കാതിരഞ്ഞെട്ടപ്പ്” സുന്നഹകോസി 
ലേക്കും വാഴ്ണയിലേക്കും ഓദ്വോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സുന്ന 
ഹദോസിലും പരത്രിയരക്കാവാഗ്ണയ ലും സംബന്ധിച്ചു” ലോട്ടുചെയ്യു 
ന്നതിനും പാത്രിയര്ക്കീസിനന്െറ തലയില് കെകവയ്ക്കുന്നതിനും അ 
ദ്ദേഹത്തിന൯ു” യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നു് ഇതു”സാക്ഷിക്കുന്നില്പയോ? കാ 
തോലിക്കാവാഗ്റ നടത്തി കാതോലിക്കായേ സ്വീകരിച്ചു്” കാതോലി ി 
ക്കേററിനേ സപ്വാത്മ്നാ ശക്തിപ്പെടുത്തി കാതോലിദ9െയുടെ കീ , 



ഗില് സഭാഭരണം നടത്തിവന്നതു” ഒരു ന്യൃുനതയായി ആ പിതമക്ക 

ന്മാര കരുതിയില്ലെന്നുള്ള വസ്തതയേ _ കാതോലിക്കാസ്ഥാപനത്തി 

നെറ സാധൃതയേ തന്നേ _ ഈ സംഭവങ്ങശ സ്പുഷ്ടമാക്കുന്നില്പയേ 

ശീമയില് കാരതാലിക്കാബാവമക്കു ലഭിച്ച സ്വീകരണം കു 
ടത 

ണക. കാതേലിക്കാബാവാ 1934 --ല് ഹോേോംസിലെ റെയില്വേ 

സ്റ്റേഷനില് എത്തിയപ്പോശ അവിടരത്തേ “ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്തായും 

റമ്പാനും 3 അച്ചന്മാരും 100__ൽ പരം അന്മേനികമും വന്നിരുന്നു. ഏല്പാവ 
രം ബാവായുടെ കൈമുത്തി.... ... പാത്രിയക്കീസ്ബഖംവോ കാതോലിക്കാബാ 
വായെ ചുംഖിക്കുകയും മറവള്ളവര് പതിവുപോലെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യം 

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച, വൈകിട്ടു” പാത്രിയക്കീസ് ബാവാ പള്ളിയില് പോ 
കുകയും അപ്പോഠം........പാത്രിയക്കീസ് ബാവായുടെ നിര്ദ്ദേശാനുസരണം മദ് 

 ബഹായില് വചത്തുഭാഗത്തു”് ഈര്ശ്ശേമിനൊ മാര് ഗ്രീഴഗാറിധയാസി നോടു 
ടക്രടി കുറതോലിക്കാബാവായും ഇരുന്നിരുന്നു. പിറേറന്നാഠം രാവിലേ വിം 

പാത്രിയക്കീസ് ബാവാ വി. കുര്ബ്ബാന ച്ചെഘ്ലുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെ 
.കാതോലിക്കാബാവാ തലേഭിവസത്തേപ്പോലെ തെക്കുവശത്തു് ഒന്നാമ 

ത്തേ കസേരയില് ഇരുന്നിരുന്നു” എന്നു” മാർ അത്താനാര്സ്വാസ് തി 
 രുമേനിയുടെ ശ്രേഷ്ണാനുമതിയോട്ടക്രടി പാത്രിയര്ക്കീസ് ഭാഗത്തു 
നിന്നും പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത 134__ലേ സു.സ. മാ. 19, 181 പുഠ 

ങ്ങളില് കാണുന്നു. യാതേരു നൃ നതയും ഇല്ലാത്ത കാനോനിക 
 പെൌരരസ്ത്യകാതോലിക്കായായി ഇപ്പോഴത്തേ പാത്രിയര്ക്ക” സ്ബാ 
വാ തിരുമനസ്സമൊണ്ടും സ്വീകരിച്ചുവെന്ന ഈ സംഭവങ്ങ്നകെ 
ഞ്ജ വ്ൃക്തമാകുന്നില്ലയേോ? 

) 
ദ 

നന്തന്ന്തം ആറ്റന്, 

ആലുവാ വട്ടമേശ സമ്മേളനതീരുമാനംഃ അത്താഗളൻണുകഥി 

ഞ്ഞു” രാത്രി ആരുമറിയാതെ പ്രാത്ഥന നടത്തി കാതോലിക്കബാവാ 
യേയ്യം മാറും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് തീരച്ചയാക്കിയതാണെന്നുംംകാതോ 

 ലിക്കാരയാടടൊന്നിച്ചു” മെത്രാന്മാരെല്ലാവരും വരാതെ ഇരുന്നതി 
നാത് മത്രമാണ് സ്വീകരണം നടക്കാതെ പിരിയുവാ൯ ഇടയായ 
തെന്നുംഉള്ള വസന്ത നിഷേധിക്കുന്നവര് ഇന്നു ബാവാഭാഗത്തു ' ഇല്ൃത 
ന്നെ. പ്രസ്പാവപ്പാത്ഥനയും പടംകൊട ശൃശൃഷയും ഒന്നുതന്നേയെ 
ന്നു തെറിദ്ധരിക്കുന്ന ചില൪ ഉള്ള തിനാല് അവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം 
നോക്കാം. (1) പട്ടംകൊട ആയിരുന്നു എങ്കില് ഉപവറസത്തേോട 

കൂട്; മാത്രം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഏന്നാല് പ്രാത്ഥന അത്താഥ 
 ഉനണുകഥഗിഞ്ഞു്” നടത്തുവാനാണല്ലൊ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു'. (9) 
പട്ടംമകൊട ശുശൂഷയെങ്കില് അതത്” വി. കര്ബ്ദാനരയോടുക്രടി മാ 
തൂമ നടത്തുകയുള്ളു. ഈ പ്രാത്ഥന നടത്താന് ഉ ദൃശിച്ചിരുന്നതു” 
അത്താഗാനന്തരമാകയാല് കുരബാനയേപ്പററി പറയേണ്ടതല്ലേ. 



(3) പട്ടംകൊട ശുശ്രുഷയെന്നല്ല മാമോദീസാപോലും പരസ്വമായി 

നടത്തേണ്ടതാണു, ' എങ്കിലും പ്രസ്മൃത പ്രാത്ഥന രാത്രി എത്രയും ര 

 ഹസ്വമായി നടത്തുവാന് അത്രെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു”. (4) ഞ 
നിര്ദ്ദിഷ്ഠപ്രാത്ഥനയില് പരിശുദ്ധാത്മവിളി മുതലായ പട്ടംകൊട 
യുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. (5) പട്ടംകൊട ശുശ്രുഷ 

യ്ക്ക്” കേവലം 4പ്രാത്ഥന്? എന്നുപറഞ്ഞു” ഇതുവരെ, കേടിടില്ല. (6) 

പട്ടംകെട ആയിരുന്നു എങ്കില് മൂന്നുമെത്രാന്മാര് ക്രടി മുന്നമേ തന്നെ 

മെത്രാനായി വാഥിദ്ടയും പിന്നീട്ട'” കാതോലിക്കാ ആയി വാഴിക്ക 

യും ചെയ്യണ്ടതാണു”. ഈ പ്രാത്ഥന മൂന്നുതിരുമേനിമാര് ക്രടി ന 
ടുത്ത ണമെന്നില്ല എന്നു” മാര് ഡ്കലിയോസ് തിരുമേനീ തന്നെ ൨0 

ലാമ്പടത്തു” ത്മോേമ്മസ് വക്കീല് അവര്കളുടെ അടുക്കല് കല്ലിച്ചു സ 

മ്മതിച്ചച്പിട്ടുള്ളതാണ്. 

മേല്ക്കണ്ടപ്രകാരം ഒരു പ്രാത്ഥ നമാത്രം നടത്തി സ്വീകരിക്ക 

മെന്നുള്ള തീരുമാനംകൊണ്ടു” കാതേലിക്കാസ്ഥാപനയുടെ നൈമ്മല്യ 

വും സ്ഥാനസാധൃതയും അവിതര്ക്കിതമായി പ്രത്വക്ഷമായിരിക്കുന്നു 

ഈ പരമസത്വത്തേ നിഷേധിക്കുന്നവര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം 

ആവശ്യം നേരിടടമ്പോഗ “കളളം പറയാമെന്നുള്ളതാണെന്നു, മന 

സ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതു” ആവശ്വമത്രേ. കാനോന് തിരുത്തലിനേ 

' സംബന്ധിച്ചു് കൊച്ചുപറമ്പില് ബഃ റമ്പാച്ചനുമായി ഒരുവഷംമുമ്പ് 

ഞാ൯ സംസാരിച്ചപ്പേോശ “വേണ്ടിവണാല് കള്ളം പറയുവാന് ദൈവം 

കല്ലിച്ചിട്ടുണ്ടു*? എന്നു് ചില വേദവാക്യങ്ങള് ഉഭ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു അ 

ദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇതു കേട്ടപ്പോള് എനെറ സ്തകരണയില് 

വന്നതു” “സ്വന്തകുഞ്ഞുങ്ങളേ തിന്നുന്ന ഒരു സോക്രട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെ 

ന്ന് ലോകം പറയുന്നതിനേക്കാഠം സോക്രട്ടീസ് എന്നൊരാറം ഉണ്ടായിരുന്ന 

യില്ല എന്നു പറയുന്നതംണ് എനിക്കു സ്വന്താഷം? എന്നു മഹ0ന0യ സോ 

ക്രട്രീസ്” പറഞ്ഞിരാിക്കുന്നതാണു. കള്ളം പറയാന് കല്ലിക്കുന്ന ദൈ 

വം ഉണ്ടെന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 

തിനേക്കാഗ ദൈവം ഇപ്പ എന്നു” (നാസ്മ്ികത്വം) വിശ്വസിക്കയും 

പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു” ക്രടുതല് ദൈവത്തിനു സഹിക്കാ 

പതു” എന്നു” പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അഹോ! സഭയേ പണിയുന്ന 

വിധം! കള്ളംകൊഴണ്ടു” താങ്ങുവാ൯ ദൈവം ആവശ്വപ്പെടുന്നത്രേ!! 

അങ്ങിനെ താങ്ങിയില്ലെങ്കില് അതു വീണുപോകുംപോലും!!! :“കുരുട 

നെ വഴിതെററിക്കുനവന് ശപിക്കപ്പെടവ൯'; ജനമൊക്കയും “ആ 

മ്മേ൯' എന്നു പറയളെ?? (മേശദീ൪ഘദശാ) 

തല്ക്കാലം നേരിടിരിക്കുന്ന പ്രയാസം. ഇപ്പോശ നമ്മില് പ 

ലര്ക്കും നേരിടിരിക്കുന്ന പ്രയസേം, പലനാശ പറഞ്ഞും പഠിപ്പി 



ടം 

ച്ചും നാം വിശ്വസിച്ചും പോന്നിട്ടള്ളതു” തെറെറന്ന് ബോദ്ധ്യം വ 

ന്നെങ്കിലും അതു” സമ്മതിച്ചു തിരുത്തിപറയുന്നതിനും പ്രവര്ത്തി 

ക്കുന്നതിന്മമുള്ള സാന്മഗ്ഗികധൈയ്യരാഹിത്യമാണു'. ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞ 

ന്മാര് ഭൂമി പരന്നതെന്നു” ഒരുകാലത്തു” സമത്ഥിച്ചുവന്നിരുന്നെങ്കിലും 

ഇപ്പോഗാ അതു” തിരുത്തി, പരന്നതല്പ ഉരുണ്ടതാണെന്നുള്ള സത്യം 

പഠിപ്പിക്കുവാന് ശങ്കിക്കുന്നില്ല. സ്ൂയ൯, നിശ്ചലമായി നില്ക്കു 
നാ ഭൂമിയേ ചുററുന്നുവെന്നു പൂവ്വികഷ്മഷാര് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന. എ 

ന്നാല് ആധ നികര് അതു” അബദ്ധമെന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും നിശ്ചലമെ 

ന്ന കരുതിയിരുന്ന ട്രമിയാണു” സ്വസ്ഥിതനായ സുൂയ്യനേ ചുറു 
ന്നതെന്നും പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. മ൯പററിയ അബദ്ധത്തെ 

പിന്നെയും പാലിക്കുന്നതല്പമയാ പരമാബദ്ധം₹? പോകട്ടേ! ആത്മി 
കലോകത്തേ വീക്ഷിക്കാം. ക്രൈസ്ധവവിശ്വാസത്തേ കൈക്കൊ 
ണ്ട യഹ്ൂദരേ ആകമാനം പിടിച്ചുകെടി പീഡ്മിപ്പിക്കുന്നതു” സപ്വോ 
പരി സുകൃതമെന്നു കരുതി, ക്രിസ്യ്യാനികളേ * പീഡിപ്പിച്ചുവന്ന 
ശൌല് ദമയ്ക്കോസിീലേ ക്രിസ്മ്യനികളേ ദണ്ഡനം ഏല്ലിപ്പാനായി 

അധികൃതസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നു രറധികാരം വാങ്ങിചോകവേ, ദൈ 
വകൃപയാല് തന്െറ അബദഭ്ധംമനസ്സിലാകയും, തല്ക്ഷണം ജഡരക്ത 
ഞ്ങളോടാലോചിക്കാതെ നിസ്സ്റമ്കോച.. ക്രിസ്മീയഭടനായി തീരുകയും 

ചെയ്യു. ഏതെൊഠന്നിനേ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി താ൯ നിയൃക്തനാ 

യി പുറപ്പെട്ടുചേം ആ ക്രിസ്മീയവിശ്വാസത്തെ വളത്തുന്നതിനായി 
അരയും തലയും മുവൃക്കി തന്െറ സപ്ൃവശക്തിക ളം, ജീവദനപ്പോലും 
വിനിയോഗിച്ചു. സത്വത്തി൯ു സുക്ഷിനിതിക്കേണ്ടതിന ലോക 

ത്തില് ജനിച്ച കര്ത്താവേശുമിശിഹായയടെ ഉത്തമശിഷവയനയ പൌ 

ലൂസ് തനീക്കുപററിയ തെററിനെ തിരുത്തുകയും വെളിപ്പെട്ടുകി 
ട്രീയ സത്യത്തെ നിരവിഘ്നം വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയ ലും സാ 

ക്ഷീകരിക്കയും ചെയ്യു. ഇതത്രേ ക്രിസ്മീയജീപവിതം. സത്യത്തെ 
ശരിയാംവണ്ണം ഗ്രഹിക്കാതെയും, അഥവാ ഗ്രഹിച്ചാല് തന്നെയും അ 
തിനെ അവഗണിച്ചും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു, ദൈവത്തെ തന്നെ അവ 
ഗഞിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓര്ക്കേണ്ടതാണ്, വക്തിപരമായ യാതെ 
ന്നിനുംവേണ്ടി ഒററിക്കൊടുക്കത്തക്കതല്ല വി. സഭ എന്നു നാം അറി 
യണം. മഹകശേനസ്ത്നായ കാതേോലിക്കാബാവാ സമാധാനത്തെപ്രതി 

ഒരു ശുശ്രുഷയാരേ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടന്നതി൯് സദയം സമ്മതിക്കയും, 
കണ്ടനാട്ട്” ഇടവകയുടെ നിശ്ചയാനുസരണം മാർ തീമോഥേയോ 
സ്മെത്രംപ്പേലീത്താ അനേകം വൈദികരുടെയും അത്മായക്കാരു 

ടേയും സാന്നിധ്യത്തില് ആ ശുശൂഷ എത്രയും പരസ്വചായി നടത്തി 
ബാവാതിരുമേനി യേ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തുകഥിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ 



പ 

മാധാനത്തിനെൊ വാതില് തുറന്നിരിക്കുന്ന. ഇനിയെങ്കിലും അനേ 
ന്യം നശിപ്പിക്കുന്ന “തൊഴത്തില്കുത്തു്"” നിര്ത്തിക്കൊണ്ടു' ത്ത 

വാതലിതക്രടെ പ്രരദവശിക്കരുതേ? ച് 

“ഞാന് ഒന്നിനുമില്ല? എന്നു പറഞ്ഞു് ഉഷ്ണുവാരനോ ശിീതവാ 

നേ അല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വളരെ സാഹസമാണു”. എനിക്കെ 
ത്രയും ഭയഭക്തിയും സ്നേഹബഹുമാനവും ഉള്ളവരും എന്നേ പൈതു 
കമായ വാത്സല്യത്തോടെ സ്ന്നേഹിക്കുന്നവരുമായ മ0൪ അത്ത0ന൭ 
സ്വോസ്, മാർ ദീവന്നാസ്വോസ് എന്നീ വന്ദ്യതിരുഭമനികശക്കു* 
ഈ ലഘ,ലേഖ അനിഷ്ടമായി തിര്ന്നേക്കുമെന്നുള്ള മനഃക്ലേശം എ 

നിക്കവള രെയുണ്ടു”. €കൈച്പീട്ട്' ഇറക്കുവാ൯ം മധയരിച്ചിട്ട് തപ്പു 
വാനും വഹിയാ? എന്നിരുന്നാലും ബോദഭ്ധ്യപ്പെടിട്ടുള്ള സംഗതികശ 

മറച്ചവയ്ക്കുന്നതു പ്രയാസവും മുമ്പ പലരും എന്നില് നിന്നു ധരിക്കുവാ 

നിടയായിട്ടുള്ള തെററുകശ തിരുത്തേണ്ടത്" എനെറ ചുമതലയും, 
അതര് മലങ്കരസഭോന്നതിക്ക് എത്രയും ആവശ്യവും ആയിരിക്കുന്നു. 

അതിനാലാണു” എനെെറ പരിശോധനയില് കണ്ടുകിട്ടി എനിക്കു പൂ 

൪ണ്ണബോദ്ധ്യം വന്നിട്ടുള്ള കുയ്യങ്ങളെ സംക്ഷിപൃമായിട്ടെങ്കിലും 

പൊതുജനസമക്ഷം, സമപ്ലിക്കുന്നതു്. സ്ഥലദാര്ല്ലഭ്യത്തെ യന്ന" 
പലതും വിീട്ടുകളുയിണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രടുതലംയി വല്ലതും 

അറിയണമെങ്കില് സ്റ്റാനുസ ഹിതം എഗ്തി ചോദിക്കുക, 

ചര മാത്ഥത്തെ മറച്ചുവച്ചു, അധികാരം കൈവരുത്തുവ0ന0യി 

പരമാത്ഥിക ളായ ജനങ്ങളെ കബജിപ്പിക്കുന്നതിനേപ്പററി ചിന്തി. 

മ്പോശ ഉണ്ടായിപോകുന്ന വൈരാഗ്യവികാരങ്ങളേയും, തജ്ജന്യ 

ങ്ങളായ പദപ്രയോഗങ്ങളേയും മത്രമല്ല വിവരണങ്ങളേയും വളരെ 

യെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടു'. ആര്ക്കെങ്കിലും അസുഖം തേന്നത്തക്കവ 

ഇനം വല്പതുമുണ്ടെങ്കില് അതു മനഃപൂവ്വമല്, സംഗതിവഖശാലാ 

ണു” എന്നുള്ളതു” മനസ്സിലാക്കി ദയാപൂവ്വം ക്ഷമിക്ക ണമെന്നു' അപേ 

ക്ഷിച്ചുകെള്ളുന്നു. വിശേഷിച്ചും വാസ്ൂവവിരുദ്ധമായി വല്ല പ്ര 

സ്യാപനയും ഇതില് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന്” മര് യ്കൃചീയോസ് തിരു 

മേനിക്കോ ബഃ റമ്പച്ചഷ്മാര്ക്കോ തോന്നുന്നപക്ഷം അതു” സദയം 

ചൃണ്ടിക്കാണിച്ചു തരണമെന്നു താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കയും ചെ 

്ല്രമകാള്ളൂന്നു, 

8-3 118. 
“പേപ്പേലര്പ്രസ്സ്, കോട്ടയം. 


